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Zápis 67. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 6.8.2020 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Arenbergerová, doc. Duška, 

doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková K. Grygarová 

Skype: dr. Marx 

Omluveni: Dr. Vácha, prof. Anděl 

 

1. Schválení zápisu ze 16.7.2020 

2. Proděkan Marx informoval o aktuálním vývoji přijímacího řízení. Děkan informoval o jednání 

všech LF s MŠMT ČR o přijetí většího počtu studentů do 1. ročníku, aby se vyřešil výpadek 

přijímání na LF v Ostravě. 

3. Proděkani Duška a Marx informovali o přípravě simulační výuky. Simulační pracoviště je 

dokončeno, zahájí provoz výcvikem pedagogů v září, výuka naplno od začátku AR 2020-21. 

4. Kolegium projednalo strategii fakulty pro podzim v souvislosti s pandemií. Většina členů KD 

se kloní k tomu zatím žádné aktivity (ani tzv. „zbytné“) neomezovat a řídit se výhradně 

pokyny vedení UK či státních orgánů. 

5. Na základě předchozího bodu byla odsouhlasena žádost studentů o povolení „Freshers 

Week“.  

6. Tajemnice a proděkan Polák informovali o přípravě nového VŘ na klimatizaci. Bude vyhlášeno 

během září. 

7. Proděkan Polák prezentoval informaci o možnosti solárních panelů na fakultě. Členové KD 

diskutovali možnost solárních panelů na střeše budovy A, případně i v budoucnu budovy B. 

Pověřili tajemnici fakulty a proděkana Poláka, aby zjistili bližší podrobnosti o možnostech 

fakulty a UK v této věci. 

8. Byl odsouhlasen harmonogram kroků při přípravě projektu na přístavbu budovy B takto: 

- Vyhlášení výzvy na objemovou studii (cíl: prostorové možnosti pozemku a hrubý odhad 

nákladů) – do 15.9.2020 

- Výběr dodavatele studie – do 30.9.2020 

- Dokončení studie – do 31.12.2020 

- Vyhodnocení studie vedením fakulty – do 15.1.2021 

- Investiční záměr – do 28.2.2021 

- Žádost o finance na přístavbu budovy B podat na MŠMT – březen 2021 

- Vypsání VŘ na projekt rekonstrukce budovy B – březen 2021 

- Výběr dodavatele projektu – duben/květen 2021 

- Dodání hotového projektu – 30.11.2021 

9. Děkan informoval o setkáních s přednosty Chirurgické kliniky a Kliniky psychiatrie a lékařské 

psychologie 

10. KD nesouhlasí se žádostí o pronájem prostoru před fakultou pro projekt „Qubix Caffé – nová 

tržní místa“. 

11. Děkan informoval o probíhajících jednáních na úrovni MŠMT směrem k navyšování kapacit 

oborů všeobecná sestra. 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala o přesunu výstavy „Pomáhám, protože můžu“ z fakulty do prostor 

Ministerstva zdravotnictví ČR. 
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Doc. Polák 

 Členové kolegia děkana diskutovali možné připomínky Strategického záměru UK pro rok 

2021, Institucionální plán rozvoje UK z pohledu aktualizace investičních aktivit 3. LF UK. 

 Proběhne jednání o možné spolupráci mezi fakultou a SZÚ ve věci přemístění zvěřince 

z Karlova do prostor SZÚ. 

Prof. Šlamberová 

 SVK – akce se bude konat podle plánu s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a 

případným omezením. 

 Setkání se studenty dokského studia bude naplánováno na září 2020. 

 Cena MŠMT ČR – členové kolegia děkana se shodli na nominaci dr. Marxe. 

Doc. Duška 

 Fakulta byla oslovena s nabídkou zapojení se do European Association of Clinical Anatomy 

(EACA) - spolupráce na vytvoření sítě center pro simulaci medicínských výkonů. Kolegium 

děkana souhlasí, pokud bude ze strany klinik a ústavů zájem. 

JUDr. Mužíková 

 Od 14.8.2020 bude možné přestěhování TRIMED do nových prostor v budově B. 

 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


